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14. juni 2015 – Jeg vil gerne tale om spørgsmå-

let om kultur, men jeg må desværre først beskæfti-

ge mig med området for modkultur. Det vil sige, 

som en kommentar til det seneste panel, blev jeg 

meget, meget chokeret – og det viser faktisk virke-

ligt, at vi er i krig, en civilisationskrig – for det er 

netop blevet afsløret, at den nye encyklika, det nye 

Pavebrev, der skal udkomme den 18. juni, om få 

dage, vil handle om klimaforandring. Ser man på, 

hvem der officielt vil præsentere dette Pavebrev, så 

er det kardinal Peter Turkson, der er chef for Justi-

cia et Pax, og metropolitan John Zizioulas af Per-

gamon, en ledende repræsentant for den græsk-

ortodokse kirke. Og så bliver det vores gamle be-

kendt, som jeg netop tilfældigvis nævnte i går i min 

tale, John Schellnhuber. 

Dette er virkeligt utroligt, for, som Ben De-

niston nævnte i sine bemærkninger tidligere, så er 

ondskab virkeligt situeret i denne ideologi. Det 

betyder, at djævelen er i færd med at overtage den 

katolske kirke. Eller allerede har gjort det. De for-

søger at konkurrere med den protestantiske kirke i 

denne henseende. 

Det er en krigserklæring, for de har sagt, at de 

ønsker at øve indflydelse på to store konferencer: 

den ene er den Internationale Konference om Fi-

nansiering og Udvikling, der vil finde sted i Addis 

Abeba, hvilket betyder, at de ønsker at øve total 

indflydelse på denne konference, så kun »vedva-

rende energi«, kun »passende energi«, er tilladt. 

 

Uacceptabel rædsel 

Man må forstå, at vores kamp imod dette går fyrre år 

eller mere tilbage i tiden. For vi havde en positiv idé –  

Helvede, også kendt som »De jordiske glæders have«,  

af Hieronymus Bosch, malet 1503-4.  
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jeg mener, jeg tilsluttede mig denne or-

ganisation, for jeg foretog denne rejse i 

1971 på et fragtskib, der sejlede til Afri-

ka, dele af Asien, til Malaysia, Thailand 

og Kina, midt i Kulturrevolutionen. Jeg 

kunne også tilbringe et par dage i nogle 

byer i Afrika. Jeg tilbragte en hel del tid i 

Kina. Jeg kom tilbage fra denne rejse 

med – jeg mener, jeg var virkeligt fuld-

stændigt overbevist om, at verden ikke 

kunne være sådan. At den ikke kunne 

forblive sådan. 

For, hvis man sejler med et fragtskib, 

får man et fuldstændigt anderledes bille-

de, end hvis man sejler på et luksus-

krydstogt – eller man har sit velhavende 

liv, og man jetsetter kloden rundt, og 

man går fra det ene, firestjernede, fem-

stjernede hotel til det andet femstjernede 

hotel; så ser man ikke dette. Hvis man 

tilhører et bestemt samfundslag, gør man 

sig selv blind over for den tilstand, men-

neskeheden virkelig befinder sig i. 

Men når man sejler med fragtskib, så 

ser man verden, som den er. Jeg forlod 

f.eks. skibet om morgenen i Dakar, Se-

negal, kl. seks, og der var tyve menne-

sker – smukke, høje, storslåede senegale-

siske kvinder og mænd, der var højere 

end mig, og de prøvede på at sælge mig 

noget kunsthåndværk. Jeg sagde til dem, 

hør her, jeg har ingen penge. Jeg er stu-

derende. Jeg kan ikke købe disse ting. Og 

jeg kunne ikke overbevise dem om, at det 

var omsonst. Jeg tænkte, hvad gør det 

ved menneskets værdighed, hvis voksne 

mennemennesker føler, at de er nødt til at 

løbe efter mig, en fattig student? Jeg vidste, at jeg ikke 

kunne overbevise dem. 

Dernæst tog jeg – vi tog til Thailand. På havnen kom 

forældrene med deres 10-, 11-, 12-årige børn, som prosti-

tuerede for sømændene. Forældrene kom med dem. 

Jeg kunne blive ved og ved. Når man ser, hvad fattig-

dom gør ved folk, i deres desperation, så forstår man, at 

fattigdom er den største krænkelse af menneskerettighe-

derne, der findes. 

Derfor sluttede jeg mig til denne organisation, for jeg 

mødte hr. LaRouche, og han havde disse idéer om, at 

man skulle udvikle udviklingslandene. Vi begyndte at 

udarbejde planer for Afrika – vi udgav faktisk den første 

bog om udvikling af Afrika i 1976. Vi havde faktisk en 

præsentation af denne plan her i Paris, og planen er tyde-

ligvis stadig nødvendig. Man må have havne. Man må 

have broer. Man må have veje og jernbaner. Man må 

have infrastruktur, for uden infrastruktur kan man ikke 

engang have landbrug, for man kan ikke transportere det, 

man producerer. Man må have fødevareforarbejdning.  

Det ville være meget let at gøre alt dette, hvis den po-

litiske vilje var til stede. 

 
 

»Apokalypsens Fire Ryttere«, af Albrecht Dürer,  
ca. 1497-1498. 
 

 

 

De Fire Ryttere 

Men i hvert fald, så er vi nu her, så meget senere. Men 

dette har været en krig fra vores organisations og ligesin-

dede organisationers side, som Indira Gandhi, sammen 

med hvem vi udarbejdede en plan for Indien for de næste 

fyrre år. Vi arbejdede sammen med Lopez Portillo om en 

udviklingsplan for Latinamerika, som han begyndte at 

gennemføre. Planen ville være lykkedes, hvis Argentina 

og Brasilien dengang havde samarbejdet.  

I 1974 deltog jeg så i FN’s Befolkningskonference i 

Bukarest, og jeg tog dertil med en udviklingsplan, som 

grundlæggende set var idéen om, at man måtte have en 

overførsel i stor skala af teknologi fra de industrialiserede 

lande til udviklingssektoren. Det ville have været meget 

let at overvinde underudviklingen.  

Der skete så det, at John D. Rockefeller den Tredje 

præsenterede sin plan, og det var grundlæggende set før-

ste gang, de anvendte denne terminologi: bæredygtig 

udvikling, tilpasset teknologi. Tilpasset, eller passende, 
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teknologi betyder, at afri-

kanerne aldrig må få jern-

baner, de skal have små 

skovle og små brønde i 

deres landsbyer. Og gøre 

ting, som er passende for 

dem. På det tidspunkt var 

disse idéer nye. Miljøbe-

vægelsen eksisterede end-

nu ikke rigtigt. Og alle 

venstrefløjsgrupperne, der 

deltog i denne Bukarest-

konference, de sagde, 

»Åh, befolkningseksplo-

sion«. Rockefeller sagde, 

der er en befolknings-

eksplosion. Vi må reduce-

re befolkningen. Og alle 

venstrefløjsgrupperne 

sagde, »Åh, befolknings-

bomben er en Rockefel-

ler-baby«, for folk vidste, 

at det var en oligarkisk 

interesse. 

Jeg intervenerede på 

denne konference. Jeg 

sagde, hør, konsekvensen at det, I foreslår, er hundrede 

gange værre end Adolf Hitler. For hvis man ser på det 

antal mennesker, der er døde som følge af at være blevet 

nægtet teknologi, gennem at påtvinge den Tredje Verden 

IMF-betingelsespolitik, så regnede jeg engang ud, at man 

kommer frem til hundreder af millioner af mennesker. Vi 

har nu, på en vis måde, en situation, hvor Schellnhuber, 

der er CBE – Kommadør af Det britiske Imperium – er 

en komplet svindler. Han er rent psykologisk en meget 

vanskelig person, for at bruge et diplomatisk sprog. Men 

at han nu øver indflydelse på den katolske kirke for af-

karbonisering af verdensøkonomien – jeg mener, vi be-

kæmpede dette, da han præsenterede det for den tyske 

regering, fordi det ville betyde at eliminere ethvert fossilt 

brændstof. Det ville selvfølgelig betyde at eliminere ker-

nekraft fuldstændigt. 

Hvis man kun har vedvarende energi – vind, solenergi 

osv. – så ender man med, at Jorden har en evne til at op-

pebære en befolkning på omkring en milliard mennesker. 

Vi har undersøgt nulvækst-bevægelsen helt tilbage til 

begyndelsen af 1970’erne, og der var folk, der sagde, 

»jamen, hvordan reducerer man så befolkningen?« Ja, der 

er jo De Fire Ryttere, Apokalypsens Fire Ryttere: Krig, 

Død, Hungersnød og Epidemier, og man lader bare disse 

ting vokse, og så falder befolkningstallet af sig selv. 

Skulle det lykkes dem at påtvinge Klimakonferencen i 

Paris dette, hvad jeg ikke tror, vil ske – men der vil være 

et massivt forsøg på at gøre det – så vil det være det 

samme som i realiteten at gøre disse institutioner til insti-

tutioner for folkemord. Vi må virkeligt kæmpe imod 

dette, med alle midler. For dette er en form for nazisme, 

eller fascisme. Det er miljø-fascisme, eller jeg ved ikke, 

hvad man kalder det, men det er virkeligt, hvad det er.  

Dante Alighieri i maleriet, »Komedien oplyser Firenze«, 

i katedralen Santa Maria del Fiore, Firenze, malet af 

Domenico di Michelino.   
 

Det begynder med tænkningen 

Så jeg mener, at vi virkeligt må mobilisere i alle lande 

i hele verden for at blokere dette. Jeg mener, at panelet i 

eftermiddag gav os fremragende ammunition. Disse folk 

er svindlere. De er den slags videnskabsfolk – jeg ved 

ikke, om I kan huske denne gamle plade, hvor man har en 

lille hund og en grammofon – de synger den sang, som 

de, der fodrer dem, ønsker. Disse folk er ikke viden-

skabsfolk. 

Dette går helt tilbage til, hvordan de forsøgte at øde-

lægge Leibniz’ indflydelse ved Berlins Akademi. De 

plejede at have konkurrencer, hvor de mest korrupte vi-

denskabsfolk blev promoveret. Og folk som Kästner og 

Lessing osv. – de kæmpede imod disse folk. Dette er et af 

oligarkiets gamle tricks. Netop nu har man en situation, 

hvor mange af disse videnskabsfolk keder sig. De er ikke 

videnskabsfolk; de gør bare det, man får et legat for. 

Nogle af de bedre videnskabsfolk bruger endda en grøn 

terminologi for at få en bedre finansiering. Så sniger de 

deres lille projekt ind, så de kan udføre noget forskning. 

Men de giver det et grønt navn for at få finansieringen. 

Jeg mener, korruptionen af tankegangen er utrolig. Hvor-

for tror I, at alt det her fungerer? Hvorfor tror I, at vi 

befinder os på randen af krig? Fordi folk er for dumme til 

at tænke tingene igennem, og de er med i klubber, hvor 

det er overbevisningen blandt ligemænd ikke at tænke 

sådan. Hvis man er medlem af en klub, der er pro-britisk, 

eller pro-amerikansk, så tænker man ikke engang på, at 

det kan være anderledes. 

Jeg kan kun udfordre jer, hvis I tvivler på, hvad der 

her er blevet sagt, at vi er på randen af Tredje Verdens- 
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Zhu Xi (1130-1200), en førende tænker i det kinesiske 

Song-dynastis Konfucius-renæssance. 
 

krig – hvis du har nogen respekt for din tænkeevne, så 

afviser du det ikke bare. Så går du hjem og gør dit hjem-

mearbejde. For hvis du stadig ikke har undersøgt det og 

selv kommer til det resultat, så er du simplet hen intellek-

tuelt doven. For jeg har gjort arbejdet. Jeg har undersøgt 

alle papirerne fra alle militæreksperterne i Amerika, 

Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Rusland og 

Kina, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at, hvis 

man ser på udviklingen af militærdoktrinen, hvis man ser 

på alle de fremskudte opstillinger, hvis man ser på hele 

førsteangrebs-doktrinen, hvis man ser på de russiske 

reaktioner og de kinesiske reaktioner, og hvis man så 

ikke kommer til den konklusion, at vi er på randen af 

Tredje Verdenskrig – jeg hader at sige det – så er man 

intellektuelt set en doven rad. Eller det, der er værre.  

For hvis man er seriøs, må man komme til denne kon-

klusion. Hvis man kommer til denne konklusion, så må 

man lette rumpen, for man må gøre noget for at hjælpe 

med at redde civilisationen. Jeg tror, at den intellektuelle 

korruption hovedsageligt kommer fra denne kendsger-

ning. Vi promoverer ikke nogens sag. 

 

Gaver for fremtiden 

Jeg mener virkeligt, at vi er den eneste organisation, 

der tager fremtiden i betragtning, tusind år frem i tiden. 

Jeg vil endda sige et par milliarder år frem i tiden, for jeg 

ønsker, at menneskeheden skal være en udødelig art. Jeg 

har nogle gode kontakter, der er geofysikere. De fortæller 

mig, at den menneskelige race vil forsvinde et sekund 

efter tolv, eller efter midnat. Det accepterer jeg ikke. 

For, for mig – jeg ved ikke, om I husker det, men da 

Voyager forlod vores solsystem for et par måneder siden, 

havde de ombord på rumskibet plader med Furtwängler,
1
  

der dirigerede Beethovens Niende Symfoni. Så 

Furtwängler, der dirigerer den Niende Symfoni, er nu i 

færd med at rejse uden for vort solsystem, hvilket for mig 

er en meget spændende idé, at, hvis der er intelligent liv 

derude – vi ved det ikke, for universet er virkeligt stort, 

og vi kender kun en ganske lille del af det – måske er der 

nogen, der får denne plade og lytter til Furtwängler, der 

dirigerer den Niende Symfoni! 

Men den idé, at alt dette skulle have været forgæves, 

alle de store kampe, menneskeheden har ført? Det indiske 

folk, der gjorde sig fri af britisk imperialisme – Mahatma 

Gandhi, andre kampe. Kineserne, der gjorde sig fri af 

Opiumskrigen. Alle de mange, mange modige menne-

sker. Den tyske modstandsbevægelse, der forsøgte at 

bekæmpe Hitler, og som blev hugget af. Alle de skønne, 

menneskelige handlinger, der førte frem til det punkt, 

hvor vi nu er, skulle have været forgæves? 

Jeg mener, at det er en fuldstædigt uacceptabel idé. 

Og i samme ånd, hvormed Schiller skrev »Hvorfor vi bør 

studere universalhistorie«, mener jeg, at vi bør være tak-

nemmelige for de rige gaver fra tidligere generationer og 

organisere vores liv på en sådan måde, at vi giver dette 

liv videre til de kommende generationer, i beriget form.  

Jeg mener, at dette virkeligt er noget, som jeg ønsker 

at indgive i jeres hjerter og i jeres sind. Tænk ikke på en 

snæversynet måde. For det er en snæversynet tankegang, 

der har ført til to verdenskrige. Vi går udtrykkeligt ud fra 

den idé, at vi må overvinde geopolitisk tænkning, for 

geopolitik har to gange i det tyvende århundrede ført til 

verdenskrig. Og pga. eksistensen af atomvåben er der, 

hvis vi ikke omgående kommer ud over geopolitik, en 

fare for, at vi udsletter os selv. 

Hvorfor talte jeg i min tale i går
2
 om forskellen mel-

lem ratio og intellekt? Jeg vil virkeligt have, I tænker 

over det, for de fleste mennesker tænker, »Ja, det er min 

Menschenverstand – min sunde fornuft: Jeg ved selv det 

hele. Jeg er en lærd mand. Jeg har studeret. Jeg har alle 

mulige titler.« Men de har ingen selvbevidsthed – det er, 

hvad der sker, hvis de tænker på niveauet af ratio, hvilket 

vil sige, at man tænker i modsætninger. Man tænker, at 

min interesse er imod denne interesse. At min interesse er 

i modstrid med det andet menneskes. Hvad er så forskel-

len, hvis man tænker på fornuftens niveau, eller som 

Cusanus kalder det, intellektets niveau? Så tænker man 

på niveauet for coincidentia oppositorum – modsætnin-

gernes sammenfald, der er en idé om at se igennem, eller 

man ser på det niveau, hvor modsætningerne ikke længe-

re eksisterer. I europæisk filosofi i den platoniske, huma-

nistiske tradition er det den idé, at den Ene har en højere 

orden, og en højere magt, end de Mange. 

Man må tænke på denne måde. For, så længe, man 

forbliver på modsætningernes niveau, kan man ikke løse 

                                                           
1
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=3282 

2
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=6985  
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noget problem. Jeg mener, det var netop Den westfalske 

Freds store præstation. For de indså, at, efter 150 års 

religiøse krige i Europa – hvis de havde fortsat, ville der 

ikke være nogen tilbage. For i nogle egne af Europa var 

to tredjedele af menneskeheden allerede ødelagt. Så de 

kom til den konklusion, at et højere princip måtte findes. 

Idéen om »den andens interesse«. At en varig fred kun 

kan bygges på den andens interesse. 

 

Skønhed er en lovmæssighed 

Dette er en tænkemetode, som man kan anvende i alle 

felter. Man kan ikke gøre en ny, videnskabelig opdagelse, 

hvis man ikke kan opstille en hypotese om, hvad det 

nødvendige skridt ud i det ukendte er. Videnskabelig 

opdagelse betyder ikke, at en person får en lys idé, og så 

opdager man noget. Nej, det er akkumuleringen af viden, 

af Geistessmassen [tanke-objekter; tanke-materier] – 

mere Geistesmassen akkumuleres og ræsonnerer, og ud 

af dette kommer det næste, nødvendige skridt i opdagel-

se. Som f.eks., hvorfor termonuklear fusion er en af de 

absolut nødvendige, næste skridt, fordi det fører til en 

højere energigennemstrømningstæthed
3
, hvilket er vigtigt 

for menneskehedens fortsatte eksistens. 

På samme måde kan man ikke skabe store komposi-

tioner i klassisk musik, hvis man smider alle love for 

komposition ud. Så ender man med atonal musik, eller 

tolvtonemusik, og man ender med hæslighed. 

Man må gå igennem Beethovens senere strygekvartet-

ter, gennem de skønne symfonier, gennem Brahms, gen-

nem Schubert, gennem Schuberts skønne sange og alle 

højdepunkterne i klassisk musik, og dernæst definere, 

hvad det næste skridt i kompositionen er. Man må re-

spektere reglerne og udvide reglerne på en lovmæssig 

måde. 

I denne henseende mener jeg, at menneskeheden har 

nået et punkt, hvor jeg ikke mener, vi kan komme ud af 

dette rod på anden måde. Og vi har et rod. Hvis du ikke 

tror, at vi befinder os i civilisationens sammenbrudskrise, 

så skal du vågne op! 

Jeg mener, se for eksempel på, at nogle lande har un-

ge mennesker. Som [den indiske premierminister Naren-

dra] Modi siger, så er grunden til, at Indien har sådan en 

skøn fremtid, at de har så mange unge mennesker. Og 

hvis disse unge mennesker bliver uddannet, så bliver de 

den største eksportmulighed, for der er lande, der har en 

demografisk krise, som Tyskland og Italien. Disse lande 

vil forsvinde uden inderne i fremtiden. For folk formerer 

sig ikke længere. Jeg ved ikke, man har for mange ægte-

skaber af alle slags, som ikke formerer sig. Så de vil før 

eller senere ophøre at eksistere. Men heldigvis har vi 

inderne til at hjælpe tyskerne med at overleve. [latter, 

bifald].  

Sådan må vi i realiteten tænke. For civilisationskrisen 

er på en vis måde ikke blot det, at vi befinder os på ran-

den af Tredje Verdenskrig; men vi har også en flygtnin-

gekrise, der er hjerteskærende. Hvis man ser på disse 

billeder fra Middelhavet, så mener jeg, at det er en fallit-

erklæring fra EU’s side. For dette er den værst tænkelige  

                                                           
3
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549 

Den klassiske, indiske poet, Rabindranath Tagore, 1921. 

Foto af Albert Kahn. 

 
opførsel. I stedet for at udvikle Afrika, skyder de på 

flygtningebådene! Hvad er det? Hvad er EU’s selvbille-

de? 

Men det er ikke bare det. Det er ikke bare, at to milli-

arder mennesker hver dag sulter. To milliarder menne-

sker! En milliard, der virkeligt sulter, og en milliard, der 

befinder sig på randen af ikke at have nok at spise. Og 

det er ikke nødvendigt. Det er ikke alene det. De narkoti-

ske stoffer. Se på narkoen – hvor mange mennesker tager 

stoffer? Alene i Rusland dør der hvert år 40.000 menne-

sker af narko. Som Rusland siger, så er det den største 

sikkerhedskrise, de har. Se på de unge, der går på disko-

tek. Femogfirs procent af alle unge mennesker, der går på 

diskotek, tager stoffer! Se på pornografien. Jeg mener, 

der er ikke længere nogen grænser. Der er ikke længere 

noget, man ikke kan se offentligt på fjernsynet. Hver 

gang, jeg tænder for fjernsynet, hvilket undertiden hæn-

der, bliver jeg fuldstændigt chokeret! Jeg vil ikke gen-

nemgå de bloddryppende detaljer, men jeg sagde, at dette 

ikke kan gå. Hver gang jeg tror, at, nu er bunden nået for 

perversiteter, pornografi og vold – så finder de på noget 

nyt. 

Ser man på ungdomskulturen, hvor børn på 8, 9 og 10 

ved det hele. Om sex, om homoseksualitet, om seksuel 

praksis, om vold, om snuff-videos. Se på den britiske 

kongefamilie. Se, hvad der sker i øjeblikket med pædofi-

li-skandalen i Storbritannien. Sir Leon Brittan, hvem jeg 

havde det uheld at møde på denne konference i Beijing i 

1996, fordi han var en af talerne. Han sagde, »Åh, Silke-

vejen vil aldrig fungere. Terrorisme og destabilisering i 

hele Centralasien.« Det var meget tydeligt, at det Store 

britiske Spil ønsker denne udvikling. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549
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Denne karl – han er nu død. Han 

bliver sikkert allerede ristet i Hel-

vede. Men han var indblandet i 

pædofili på højeste niveau, hvor 

han kørte huse for drenge, og som 

er en kæmpeaffære. Det involverer 

tusinder og atter tusinder af folk fra 

den britiske elite. De er degenere-

rede! 

Se på helhedsbilledet af ung-

domskulturen i Europa og USA. I 

USA skal man helst ikke gå ud for 

at handle, for går man ind i et ind-

købscenter, har man en god chance 

for at blive skudt af en eller anden, 

der lige kører forbi. Se på dødstallet 

i store byer i USA. Se på politivol-

den, hvorfor tror man, at man har 

disse opstande i alle disse byer – 

Ferguson, Baltimore – hvorfor har 

de disse opstande? Fordi politiet i 

USA er blevet militariseret. De får 

våbnene fra hæren for at bruge 

imod deres egen befolkning. Og 

hvis der kommer et kollaps af fi-

nanssystemet, så tror jeg, at USA 

eksploderer i en borgerkrig. For 

man har disse våben allevegne. 

Man har en vold i kulturen, der 

virkeligt er stor. Man har nu en modkultur, hvor præster-

ne i hele USA går i forening og siger, vi må være aktive 

her for at forhindre dette i at ske igen. 

 

Et kvalitativt spring 

Jeg kunne blive ved længe. Men hvis man ikke er 

blind for alt det, der omgiver en, så ser man, at vi ikke 

alene befinder os i krigsfare, i en sammenbrudskrise, men 

at vi også har en civilisationskrise – ligesom kastesyste-

met i Indien. Der findes mennesker, der mener, at de 

lavere kaster er laverestående mennesker. Jeg har mange 

gode venner i Indien, og jeg har set, hvordan de opfører 

sig. Jeg har en god bekendt, og jeg så, hvordan han op-

førte sig over for et menneske, der bragte bagagen ind i 

hotellet. Dette er oligarkisk tænkning. Denne person i 

Indien er ikke en hvid bedre, end Dronningen [af Eng-

land], der kører narkohandel. Og Dronningen kører virke-

ligt narkohandel. Vi er blevet anklaget for at have sagt 

dette; vi har bevist anklagen.
4
  

Se på det britisk-saudiske samarbejde om at køre ter-

rorisme, hvilket er, hvad de »28 sider«
5
 handler om, og I 

hørte Walter Jones, der sagde, at der er en voksende be-

vægelse i USA, og at sandheden vil komme frem om alt 

dette. 

I hvert fald, jeg vil komme frem til den pointe, at vi 

har en civilisationskrise, der virkeligt er altomfattende. 

Vi har nu nået et punkt i menneskehedens historie, hvor 

vi enten kan foretage et kvalitativt spring ind i et  

                                                           
4
 https://www.youtube.com/watch?v=7peKQze6xoY 

5
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=4674 

Portræt af den bedende Nikolaus fra Kues, i rød kjortel. 

Detalje fra alterbilledet i kapellet i St. Nikolaus-hospita-

let, Cusanus-stiftelsen, i Bernkastel-Kues. Ca. 1460.  
 

fuldstændigt nyt paradigme – og et nyt paradigme, det 

kan man finde historiske eksempler på, som man kan 

studere. Eksempler, hvor man havde en sammenbrudskri-

se, som i det fjortende århundrede i Italien, i hele Europa, 

faktisk. Man havde Den sorte Død. Man havde flagellan-

ter. Man havde heksebrændinger. Man havde et totalt, et 

totalt kollaps i samfundet, og i finanssystemet. Ser man 

på billederne af Bosch og Brueghel, hvor folk [støn] – det 

ene øje går op, det andet ned. Brueghel og Bush – Bosch! 

[Latter] Her ser man endnu et af disse underligt udseende 

mennesker! Det, som disse malere indfangede, var sam-

fundets mentale sammenbrud i en Mørk Tidsalder.  

Man må dernæst se på, hvordan vi klarede at komme 

ind i Den gyldne Renæssance?
6
  

Det skete via flere trin. Det skete gennem Dante Ali-

ghieri. Det skete gennem Petrark og en hel bevægelse af 

humanister, der begyndte at indsamle manuskripter af 

tidligere tiders store tænkere. Så havde man Jeanne 

d’Arcs modige kamp
7
, der, sammen med Louis XI, trans-

formerede Frankrig. Den franske befolknings levestan-

dard fordobledes under Louis XI’s regeringstid.
8
 Og man 

havde især Nicolaus Cusanus (Nikolaus af Kues)
9
 og de   

                                                           
6
 https://www.youtube.com/watch?v=zYiX_ekB6Ec  

7
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=5440 

8
 http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/eirv42n14-

20150403/37-40_EIR14.pdf  
9
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=5039 

https://www.youtube.com/watch?v=7peKQze6xoY
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4674
https://www.youtube.com/watch?v=zYiX_ekB6Ec
http://schillerinstitut.dk/si/?p=5440
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/eirv42n14-20150403/37-40_EIR14.pdf
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/eirv42n14-20150403/37-40_EIR14.pdf
http://schillerinstitut.dk/si/?p=5039
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Den store, russiske digter, Alexander Pushkin. 
 
  
mennesker, han øvede indflydelse på. Han sagde helt 

bevidst, at vi har brug for en ny måde at tænke på. Han 

angreb skolastikerne. Han angreb peripatetikerne – elever 

af Aristoteles, der på den tid havde domineret alle uni-

versiteterne i Europa. Han udviklede en ny måde at tæn-

ke på, der blev grundlaget for den moderne nationalstat, 

og som blev grundlaget for moderne videnskab. Kepler 

kunne ikke have gjort det, han gjorde, uden Cusanus, og 

han talte altid om den guddommelige Cusanus. 

Vernadskij talte om den store trædesten, som var 

Cusanskij [Cusa]. Vernadskij er lykkeligvis langt mere 

kendt i Rusland end i Europa, for dette er virkelig god 

kapital, som Rusland bruger, eller har brugt. 

Vi har altså brug for et lignende gennembrud. Vi må 

have en totalt ny måde at tænke på, der ikke defineres ud 

fra de nuværende konflikter nationerne imellem, af etni-

ske konflikter, geografiske konflikter – alt dette; men vi 

må i stedet definere menneskeheden som en enhed, og vi 

må tænke, hvordan skal vi i fremtiden overleve som 

menneskelig art? Begynder man at definere alting ud fra 

dette standpunkt, kan alle konflikter løses. 

Vi har mange gange sagt, at vi ikke alene har brug for 

en ny, økonomisk verdensorden – som vi har fremlagt i 

form af idéen om en verdenslandbro, som en god tilnær-

melse af, hvordan det kunne se ud – men vi har også brug 

for en kulturel Renæssance. For, de degenererede kultu-

rer må væk. Jeg er overbevist om, at Konfucius og Les-

sing havde fuldstændigt ret, da de sagde, hvis man beslut-

ter sig til at blive god, så kan man tage beslutningen. 

Hvis man kan beslutte at begynde at være kærlig, 

kan man begynde at elske. Det er et moralsk 

spørgsmål. Kan du gøre det? 

 

En genoplivelse af Klassisk Kultur 

På samme måde mener jeg, at vi kan bryde 

med den almene kultur, og jeg mener, at hvert 

land kan udvikle sin egen højkultur. Tyskland bør 

selvsagt genoplive den tyske, klassiske periode, 

musikken fra Bach, Mozart, Haydn, Schubert, 

Schumann, Beethoven, Brahms, og endda nogle 

sange af Hugo Wolf – det vil jeg gøre en indsats 

for, og jeg fik endda min mand til at være enig 

med mig. Schiller
10

 naturligvis, og andre store 

digtere. 

I Frankrig må man genoplive École Polytech-

nique. Man må atter blive et videnskabsdrevet 

samfund, i traditionen efter de Gaulles tankegang 

om et Frankrig, der har en mission. Italien har så 

mange rige videnskabsfolk og kunstnere – Verdi, 

Dante, Leonardo da Vinci. Indien er et land med 

en 5.000 år gammel historie. Man må genoplive 

de vediske skrifter; Gupta-periodens drama. Den 

indiske Renæssance i slutningen af det nittende og 

frem til midten af det tyvende århundrede, hvor 

man havde så mange skønne digtere og tænkere – 

Tagore
11

, Sri Aurobindo, Vivekananda og mange 

andre. Kina er på den bedste vej med Konfucius.
12

  

USA. USA har i øjeblikket vanskeligheder 

med at genoplive den bedre del af sin historie, for USA 

er ikke et monolitisk monster, eller en supermagt, man 

skal være slave – eller noget tilsvarende – for, fordi de 

har den største magt. Nej, USA har to fundamentalt mod-

satrettede traditioner. Vi havde netop en konference i 

New York i sidste weekend
13

, hvor en tese blev fremlagt, 

det historiske forskningsmateriale blev fremlagt, der 

godtgjorde, at Amerikas virkelige skabelse var ved over-

vindelsen af slaveriet. Det var i realiteten et spørgsmål 

om, hvilke af de grundlæggende fædre, der ville blive de 

herskende.
14

 Var det dem, der ville bekæmpe slaveriet? 

Eller var det dem, der indgik kompromis, og som i reali-

teten var influeret af Det britiske Imperium?  

Det britiske Imperium accepterede aldrig at have mi-

stet den største koloni, eller den vigtigste koloni, set fra 

deres standpunkt. Så derfor forsøgte de at underminere 

den. Først, gennem krige – briterne var allierede med 

Konføderationen. Plantageejerne finansierede Konføde-

rationen. Så indså de, at de ikke kunne vinde Amerika 

tilbage ved militære midler, og de begyndte så at bruge  

 

 

                                                           
10

 http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/friedrich-

schiller/  
11

 http://schillerinstitut.dk/si/?p=5225 
12

 http://schillerinstitut.dk/si/?p=6366 
13

      

https://www.youtube.com/watch?t=10333&v=ff0SYs_x

mxY  
14

 http://schillerinstitut.dk/si/?p=4641  

http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/friedrich-schiller/
http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/friedrich-schiller/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=5225
http://schillerinstitut.dk/si/?p=6366
https://www.youtube.com/watch?t=10333&v=ff0SYs_xmxY
https://www.youtube.com/watch?t=10333&v=ff0SYs_xmxY
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4641
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Den tyske klassiske komponist Franz Schubert 

 

andre midler, såsom Lord Milners og andres Roundtable- 

bevægelse; Milners Kindergarten. Idéen var, at man måt-

te overbevise det amerikanske etablissement om, at det 

skulle styre verden som et imperium, baseret på Det briti-

ske Imperium. Og det er netop problemet med Bush-

folkene og Obama-folkene, for det er deres filosofi netop 

nu. 

Men der er et andet Amerika. Benjamin Franklins, 

Alexander Hamiltons og John Quincy Adams’ Amerika. 

Lincolns, McKinleys, Franklin D. Roosevelts og John F. 

Kennedys Amerika. Vi er netop nu meget, meget langt 

fremme i at vinde dette Amerika tilbage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er min dybeste overbevisning, at, uden dette, vil 

der ikke blive nogen løsninger på verdens problemer.  

Der er lykkeligvis en voksende bevægelse af demo-

krater, og endda et par republikanere, som vi så det med 

Walter Jones; vi har republikanere, der er absolut an-

stændige mennesker. Jeg ville faktisk ønske, at vi i Tysk-

land havde bare et enkelt medlem af parlamentet som 

Walter Jones. For han er et menneske, der har integritet. 

Han har fuldstændigt helliget sig sin valgkreds. Der er 

ikke en eneste fordærvet knogle i hans krop. Og der er 

andre, der er ligesådan.  

Så Amerika må atter blive en Republik. Det må have 

en udenrigspolitik som John Quincy Adams’
15

, der sagde, 

at vi må have en alliance bestående af fuldstændigt suve-

ræne republikker. Og det er, hvad vi må have, og så vil 

der ikke være nogen problemer i verden, for med dette vil 

alle være lykkelige. 

Jeg ville sandsynligvis i enhver nation kunne finde 

dens strålende periode. Men det ved I alle sammen selv. I 

må komme frem til hver nations og hver kulturs højde-

punkter. Det må vi genoplive. Ud af dette vil vi så skabe 

en Ny Renæssance.
16

 Den vil blive som andre renæssan-

cer derved, at man vil genoplive det, der var skønt i tidli-

gere tider, men det vil så give næring til at skabe noget, 

der er endnu skønnere i fremtiden. 

 

Så jeg mener, at dette er den opgave, der ligger umid-

delbart foran os. Jeg ønsker, at I alle skal deltage i det, 

for dette kunne blive den ædleste mission i jeres liv. Og 

det er nødvendigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Statue af  

Alexander 

Hamilton, 

Harlem, New 

York. 
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 http://schillerinstitut.dk/si/?p=3009  

og 

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2013/eirv40n06

-20130208/45-50_4006.pdf  
16

 http://schillerinstitut.dk/si/?p=3266 
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